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Tcnlissii on viisi kyHy111y111/l1 1oi11l11 k111l<11, lt1 v11I 1u111d111111 1111/1/111 10 fll HII 11 /1 ' / 1•111/11 

saavulclt:lviss:i olcv11 knkrnrn111piHll'1t1ll/lr/l 1111 11111•11 'i () pl1111•II II fll l1 yvlll1 11y1,1llo1,j11 ')', p11111 II H 

Tenttiaika 011 .5 1u1111a. 

,Jokainen vashrnH klrjoflchurn <'f'I 11rklllt J11 JolrnlNN'II v11Nht11l.iw,·11 uwrklllUl 11 vulwll tvAfk lll:. 

kysytyl tiedot. Vaslaus ki1;joi1 c1,11111 vnRl1111w11kkil11 111c1ki1y,llc vl,v111llt:. V. 11 j,11111 v:,11t:11,h1:411 w.l 11/'tll a 

käsialalla. 

Jokaiseen kysymykseen jiiteLfiH n vaHI auRpnpcri k y11y1 yillll ylciulllll I l1,;d oill11 v:11 ,rnlcll 1111~ , v:,,kb 11,Y,tåfl 

kysymyksistä ei vastauaisi, vaikka LenliHIU luov1111ui11ii11 j11 v:dkk11 kyuy111ylrnccri ,,,, 111yt,1,m,1 1'/ 

osakorvaavuus. 

Vastaustita jokaiseen kysymyk11ccn (J-5) on cnlnlUlin kakHI (2) Hlv,rn. Yllrru!IH:vUU O#U tl hrnfa. 

Onnea tenttiin! 

HUOM! Jos sinulla on osakorvaavuuksia tcnttHn, lue myiiH Hc11raavstt ohjeet: 

Jos sinulle on myönnetty osakorvaavuuR tenltiin uusien ki~jalliHuuHvm1Limw1tcn mukaiHcHti (11yktty~ta 

2022 eteenpäin) siten, että sinun ei tarvitse ei LarviLsc va1-1Lala Johdatu1-1 varnllii;uu~,ikcutccn , 

Sopimusoikeuden perusteet eikä Ennakoivan sopimisen tutkimuHmcnctclmät -tcnuiainci,stcum 

perustuviin kysymyksiin, jätä vastaamatta kysymyksiin l ja 2, jos haluat käytLää korvaavuutt11 

Merkitse tällöin molempien kysymysten va<;tauspapcreiden kansilehdcllc "korvaavuu'I". 

Jos sinulle on myönnetty osakorvaavuus tenttiin uusien kirjallisuusvaatimu!-ltcn mukaisesti (syk.1,y!,tä 

2022 eteenpäin) siten, että sinun ei tarvitse vastata Suomen Vahingonkorvausoikcu,; -kirjaan 

perustuviin kysymyksiin, jätä vastaamatta kysymykseen 3,jos haluat käyttää korvaavuutta. Mcrkito;c 

tällöin kysymyksen .kansilehdelle "korvaavuus". 

Jos sinulJe on myönnetty osakorvaavuus tenttiin uusien kirjallisuusvaatimustcn mukaisesti (syksystä 

2022 eteenpäin) siten, että sinun ei tarvitse vastata Varallisuusoikeus-kirjaan eikä hallituksen 

esitykseen HE 120/1994 perustuviin kysymyksiin, jätä vaRtaamatta kysymyksiin 4 ja 5, jos haluat 

käyttää korvaavuutta. Merkitse tällöin molempien kysymysten vastauspapercidcn 

kansilehdelle "korvaavuus". 

Jos sinulle on myönnetty osakorvaavuus tenttiin uusien kirjallisuusvaatimusten mukaisesti (syksystä 

2022 eteenpäin) siten, että sinun tarvitsee vastata vain Suomen Vahingonkorvausoikeus -kirjaan 

perustuviin kysymyksiin, jätä vastaamatta kysymyk~iin J ,2, 4 ja 5, jos haluat 

käyttää korvaavuutta. Merkitse tällöin kaikkien näiden kysymysten vastauspapereiden 

kansilebd elle "korvaa vuus". 
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kans1lehde llc "ko1v1111v111111" 

Jos sinulle 0 11 111y/l111w11 y 111mlw 1 v1111v1111 11 11•11111111 v1111li11j••11 11 1,i11 ll111111111•mul 1111,,~,, 11 ,,NV 11w,tJ 1 1,,,.,,./ 

syksyli 2022) siten, cll li 1a 111t111 ,,, 1111vll H1' VIINl11 l11 l•:11111li,111,111 1,,J,111/111, ' /1 Ji1 ' // / 1,..4 Jtl , 1 , 

kysym yksiin, jlit li v11s1n11111n 11 11 kyr,y111yl<1,ii11 ~ 111 \ 10" 11 11111111 l•ll yll llll J,, 11 ,111w1,1,111,1 J,11,{H11 •~ /,. 

molempien kysymyNlt!n vns11111sp11pc1citl c11 l<11111old1tlc•ll1• "l1 111 v11:p1111u1" 

1 Mitä ovat ennakoiviin sopimisen 111voi11 ee1, "ylei11c111p11 " Ji' 1111 k,111111l1,µ,tJ1d/l JJ , ~1/;,,1 J1~1f9YAJ 

(20 1 7) mukaan? 

2 Vastaa alla olevan Lapauskuva11k Ren pohjalla 11c11raaviin kyNyrnykH1111 J' ev111 r,t,1;J1; ·1~ 1~1Jr v ,,;:1 

tukeutuen relevanll iin lainsäildlinll)l\n sckii varu lli 11u11 110/kc.;udc11 ylcitiii11 IIJ)JJ(:1l1m Jc)!) ~~i;,i, 

oikeudellinen arviointi edellyll iiki miclcHlilsi liHil lictoja, kcm, 111ilb1i1ii1illl J1ll~l1<;LJ,,,~,~ '"' r,~ 14 

miksi lisätied ot ovat tarpeen. 

a) Onko Minnan ju lJnclmasukHic11 villi11cn 11opim1rn pi!lc;vit'! 

b) Milä sopimuksen mahdolliseRla pillcmätlömyydcf)ti! 1>Cur~i~i'/ 

c) Jos olelelaan, että Minnan ja UnclmmrnkRien vi! lincn i,opimu:i on piu1:v~, 'HlY<J 

Minnalla oikeus purkaa sopimus? 

17-vuotias Minna MötliJnen oli perheensä lwnssa talvi/omalla Nulwlla. I< olw MiJtvn /.lm J)l:rhtt 11l1 

kova laskettelemaan ja Minna suorastaan ralwsti sitä. Ko.vlw perhe kuiu:nkin aH11 e/J:la ,,a, 

vanhemmat olivat ajatelleet, ettei lapsille kannata hankkia omia las/wllelu1·uksUJ VtJl.ln on parelflpt. 

että välineet vuokrataan aina perheen jolwvuolislen la.vkellelulomien a;akst h11hv;ke,kulo,:)l.a 

Möttösten perhe saapui Rukalle myähään sunnuntai-iflana, multa Minna halu 11 /tJhtea ;o f~u 

maanantaiaamuna rinteeseen. Asia sopi vanhemmille, Ja niinpä Minna vuunw11 heti aamu)l.a 

välinevuokraamo Unelmasuksil/e, Joka myös myi laskelleluvälineitä. Vuokra valtneulen valmnana 

Minnaa tuli auttamaan Unelmasuksien kovin myyjä Sanllu. Minna Ja Sanllu kerkurU:ltvat 

välineiden vuokraamisen Lomassa Minnan haaveesta laslwtella enemmän ja ehkii ;opa 

ammallimaisesti. Sanltu totesi, ellä Jos ammallllai.veksl mielii, niin silloin pitää kyllii olla ;o r;mal 

välineet. Hän alkoi esitellä Minna/Le liikkeen JJaremJJia laskelleluvälineitii. Minna thaJtu1 Santun 

esittelemiin HyperPro ➔ suksiin viilillömästi, Ja vaikka suksel maksoivat kaikkine välineineen 

(monot, siteet, sauvat) jopa l .200 euroa, Minna ajatt,e/i, ellä voisi osliJa välineet vastikåiin 

rippilahjak<;i saamiLLaan rahoilla, jotka hän oli oltanut mukaan.va reLvsull.e. Kaupat tehtiin 

käteLs·ellä saman Lien, ja Minna lähti tyytyväisenä uusine suksineen rinteeseen. MuuliJman /arkun 



jälkeen Minna kuitenkin huomasi että k · · · -
jatla.ivasti. Hän alasi liikk ' . su s ien :r1te1ssa oli jowin vikaa, J,»,;k,a ne trt/1~1✓ai r/1/Jrth~ f/1 

sileissä oli joku~ L ·ikk eese~ ~a Santt~ o l/1 suk'iet ILJrki., tetlLJvak.'fi. VaihtUI lh~iaan <:tltä. e® 

Minna saa , .. tlii .. . . I ~~sa e, ollut to~vt,a vas lLJavaa paria mhia, mutia SanUu lupa-.,, ldlÄ 

käy a toisenlama vuokrasuk.vw ilmaisekri, kunnev lukkeeveen wapuu uud,e1 
HyperPro+ sukset maaha t · l l .. ,__ . . 

. n uo;a ta oppuvu,v_1sla. Mmna 1'1/, kuitenkin tullut muuturMn fa.~J,,1.m 

aikana ~tumapäälle ja halusi purkaa kaupan kokonaan Sanllu v,Jevi, eua i:e e1 ,.,k f. //a · 
mahdollista Minn l'"hr t :1• 1---~·- h · . ·· . . / 

.. _ · a a '. tuvu=:;ta annistuneena perheen m1.Jhl/e Ja kert/Jt ~mmtr.taan kLtUpr)l~t/.J 
v~han nolona vanhemm,l/een. Minnan äiti Moona tuohtui a <:iar,t,a_ lfänen muhJaMa f✓-nwl'lawJ,~ 
ez olisi saanut tehdä koko kauppaa Minnan kanssa. 

3 Tuotevastuu pääpiirteissään. 

4 Vastaa sekä a) että b) kohtaan. 

a) Haltijan oikeus korvaukseen esineeseen pannuista kustannuksista .. \.fa:x 5 pistettä.. 

b) Aikaprioriteetti ja sitomattomuusperiaate lainsäädännössä. A Jona vastauksesi kertorrsafu, :-:-.-:-d 

periaatteilla tarkoitetaan. Max 5 pistettä. 

5 Työskenrelet avustavana lakimiehenä insolvenssiasioih.in erikoistuneessa asianajot~ 

Aamupäivällä 25.11.2022 sinua tulee tapaamaan Maija, joka kenoo sinulle seuraavan ;:arinar.: .'M:J]<! 

oli ollut kuluvan viikon maanantaina aut~stoksilla ja löytänyt Autokauppa Oy:ssä tbnä 
kiinnostavan vuoden 2015 vuosimallia olevan Mazda -merkkisen henkilöauton. Hmtaneuvoae!ujet: 

jälkeen yksimielisyys oli löytynyt, ja Maija oli tehnyt kauppaki:rjan kaupanteosta huolebti:ieen 

myyjän työhuoneessa. Maija oli maksanut saman tien kauppahinnan 5 000 euroa ajatellen ajavansa 
kotiin uudella autollaan. Kun Maija ja myyjä olivat poistuneet työhuoneesta, myyjä oli ITII.l.i:,""tam.I: 

kampanjalupauksen, jonka mukaan jokaiseen kyseisen viikon aikana ostettuun autoon tehå.ää::J 

öljynvaihtohuolto ja kovavahaus. Myyjä oli sanonut, että jos Maija haluaa nämä edut, .\ faija voi 

jänää auton liikkeeseen ja tulla hakemaan sen keskiviikkona aamupäivällä. \-faija oli katsomn 

tämän järkeväksi kannaltaan, ja näin auto oli jäänyt liikkeeseen. Kun Maija oli ollut poistumassa 

myyntitiloista, hän oli huomannut toisen Mazda -merkkisen käytetyn henkilöauton, jossa oli 

leveämmät ja hienommat renkaat vanteineen kuin Maijan ostamassa autossa. \ faija oli kysynyt 
myyjältä, millaisella hinnalla kyseiset renkaat vanteineen voitaisiin vaihtaa .\faijan osta:maa:n 

autoon. Myyjä oli miettinyt asiaa ja sanonut, että 400 euroa riittäisi tähän. Maija oli tarttunut 

tarjoukseen, ja osapuolet olivat tehneet erillisen kauppaki:rjan renkaista ja vanteista sekä siitä. että 

Autokauppa Oy:lle jäisivät Maijan ostamaan autoon kuuluvat renkaat vanteineen. Kun \faija oli 

tullut takaisin liikkeeseen keskiviikkona, toimitilat olivat olleet suljettuina ja ovessa oli ollut lappu, 

jonka mukaan Autokauppa Oy oli asetettu konkurssiin edellisenä päivänä. ~aija oli nähnyt ikkunan 

läp~ että hänen ostamansa auto oli edelleen liikkeen tiloissa ja että siihen ilmeisesti oli tehty 
kovavahaus. Renkaita vanteineen ei sen sijaan ollut vaihdettu, vaan ne näkyivät olevan edelleen 

paikallaan toisessa Mazda-merkkisessä henkilöautossa. 

Kun Maija poistuu asianajotoimistosta, luoksesi saapuu Matti, joka sattumalta on myös 

Jakineuvojen tarpeessa Autokauppa Oy:n konkurssin vuoksi. Matti kertoo, että hän oli mennyt 

kuluvan viikon maanantaina tapaamaan Autokauppa Oy:n toimitusjohtajaa Lassia, koska Matilla oli 



ollut yhteensä 10 000 eW"On saatava yhtiötä kohtaan aiempien rengaskauppojen perusteella. Lassi 

oli tuolloin sanonut, että Autoliike Oy:llä oli 10 000 euron saatava X Oy:Itä, jolle Autoliike Oy oli 

myynyt yhden ajoneuvon velaksi. Lassi oli näyttänyt X Oy:n kanssa tehdyn kauppakirjan, josta oli 

käynyt ilmi, että Autoliike Oy oli myynyt käytetyn pakettiauton 10 000 eurollaja että X Oy:n piti 

maksaa kauppahinta viimeistään 30.11 .2022. Lassi oli ehdottanut Matille, että Autoliike Oy 

luovuttaa saatavansa X Oy:tä kohtaan MatilJe sitä vastaan, eltä Matti puolestaan vapauttaa Autoliike 

Oy:n tämän l O 000 euron velasta. Matti oli hyväksynyt ehdotuksen, koska hän oli ajatellut saavansa 

10 000 euroa X Oy:ltä, jonka Matti tiesi vakavaraiseksi ja kaikin puolin luotettavaksi. Lassi oli 

antanut Matille kopion Autoliike Oy:n ja X Oy:n välisestä kauppakirjasta, ja Lassi oli merkinnyt 

kopioon, että saatava oli siirretty Matille. Lisäksi Lassi oli luvannut ilmoittaa X Oy:lle, että l O 000 

euron kauppahintasaatava oli siizretty MatilJe. 

Tehtäväsi on arvioida niin Maijan kuin Matin vaihdantasuojaa Autoliike Oy:n konkurssissa. Huom: 

perustele huolella vastauksesi! Jos Maijan ja/tai Matin oikeusaseman arviointi edellyttää mielestäsi 

lisätietoja, kerro millaisista lisätiedoista on kyse ja miksi lisätiedot ovat tarpeen. Kerro vielä 

lopuksi, mitä takaisinsaannilla tarkoitetaan ja kuinka se liittyy vaihdantasuojaan. 


